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NAJLJUBŠA ŠALA
Sandre Bullock
Na ladji, ki je plula po Karibih, je delal čarovnik. Vsak teden se je občinstvo zamenjalo, zato je
lahko ponavljal svoje trike. Toda kapitanova papiga je kmalu ugotovila, kako čarovnik izvaja svoje
trike, zato je ob njegovem nastopu govorila: »Karto ima za rokavom,« ali pa, »Poglejte za njegov
hrbet!«. Čarovnik je bil besen, ker je ptič kvaril predstavo.
Nekega dne pa se je zgodila nesreča in ladja se je potopila. Čarovnik se je znašel na veliki leseni
deski sredi oceana, ob njem pa papiga. Sovražnika sta bila tri dni en ob drugem v popolni tišini,
četrti dan pa papiga ni več zdržala: »Ok, vdam se,« je rekla. »Kje je ladja?«
Georgea Clooneyja
Nek moški je bil tako pijan, da je v baru pobruhal samega sebe. Natakarju je rekel: »Žena me bo
ubila, ko se vrnem domov.«
Natakar je zato v žep njegove srajce zatlačil 20 € in rekel: »Pojdi domov in povej ženi, da te je nek
pijanec pobruhal in ti dal 20 € za čistilnico.«
Ko je moški prišel domov, je njegova žena vpila nanj: »Poglej se, kakšen si! Celega si se
pobruhal!«
On ji je pojasnil: »Ljubica, nek pijanec me je pobruhal, potem pa mi je v opravičilo v žep zatlačil
20 € za čistilnico.«
Žena je iz žepa potegnila 40 €: »Kaj pa je drugih 20 €?«
»Pa še v moje hlače se je posral!«
Courtney Cox
Štiri katoličanke pijejo kavo. Prva reče: »Moj sin je duhovnik. Ko stopi v sobo, mu vsi rečejo
'Oče'«.
Druga pove: »Moj sin je škof. Ko on stopi v sobo, ga vsi nagovorijo z 'Vaša milost'.«
Tretja reče: »Moj sin je kardinal. Ko on pride v prostor, mu rečejo 'Vaša eminenca'.«
Četrta gospa je ob tem tiho pila kavo.
»In?« so jo pobarale preostale tri.
Končno se je izpovedala. »Moj sin ima meter devetdeset in je bogat lepotec. Ko on stopi v sobo,
ženske vzdihnejo 'O, moj bog!'«
Matthewa McConaugheyja
Kmet je živel sam s svojim psom. Ko je pes umrl, je šel kmet k duhovniku in rekel: »Oče, pes mi je
umrl. Ali bi lahko imeli mašo za njegovo dušo?«
Duhovnik odgovori: »Žal ne gre. V cerkvi ne smemo imeti maš za preminulimi živalmi, ampak
nekaj hiš naprej obstaja neka nova krščanska ločina in mogoče bi lahko tam darovali mašo za
svojega psa. Kdo bi vedel, v kaj verujejo ...«
Kmet je rekel: »Takoj grem tja. Ampak, a mislite, da bo 500 € dovolj za plačilo obreda?«
Duhovnik je vzkliknil: »Slava Bogu na višavah! Zakaj pa niste takoj povedali, da je bil pes
katolik!?«

Gordona Ramsayja
Tri gospe v srednjih letih umrejo in pridejo v nebesa. Na vhodu jih pričaka nadangel Gabrijel, ki
jim pove, da se bodo imele imenitno v nebesih, če bodo le upoštevale pravilo, da ne smejo stopiti
na nobeno raco.
»Raco?« so se začudile, toda kmalu so videle, da se v nebesih gnete rac. Že naslednji dan je ena
gospa pomotoma stopila na raco in nemudoma se je prikazal nadangel Gabrijel, ob sebi pa je imel
zelo grdega starca.
»Rekel sem, da ne smete stopiti na raco, zato vas moram kaznovati. Prikleniti vas moram na
vekomaj veke na tega ubogega starca.«
Minil je teden dni, ko je na raco nehote stopila tudi druga gospa. Zopet se je prikazal Gabrijel in s
seboj pripeljal še bolj zgrbančenega in zgubanega starca.
»Gospa, gospa ... Saj sem vam rekel, da ne smete stopiti na nobeno raco. Zdaj vas moram na
vekomaj veke prikleniti na to ubogo paro.«
Tretjo gospo je vse skupaj tako presunilo, da je bila skrajno pazljiva, zato se ji je tudi po treh
mesecih v nebesih še vedno uspelo izogibati racam. Četrti mesec pa je prišel Gabrijel in s seboj
pripeljal čednega, mišičastega mladeniča. Gospa ni mogla skriti svojega navdušenja: »Me boste za
vekomaj veke priklenili nanj?«
»Ja,« je odvrnil Gabrijel, »stopil je namreč na raco!«
Michelle Pfeiffer
Na osamljenem otoku sta se znašla Michelle Pfeiffer in nek moški. Najprej sta se držala vsak zase,
čez čas pa sta ugotovila, da potrebujeta eden drugega, in sta razvila odnos, uživala pa sta tudi v
spolnem življenju. Nekega dne je tip izrazil nenavadno željo: »Michelle, ti lahko narišem brke?«
Malo začudeno je pogledala, potem pa rekla: »Prav, če si tega želiš.«
Nato je rekel: »Ali bi lahko oblekla moje hlače in srajco?«
»No, ja, naj bo.«
In se je preoblekla.
Potem je vprašal: »Ti lahko rečem Frenk?«
»Frenk? Reciva, da lahko«, je rekla vedno bolj sumničava Michelle.
»Super!« se je navdušil moški. »Frenk, nikoli ne boš uganil, s katero se dajem dol!«
ŽARNICA
Koliko svetovalcev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Približno oceno ti povem naslednji
teden.
Koliko pesimistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobenega. Stara žarnica je verjetno
preveč privita.
Koliko pesnikov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega, da prekolne temo, drugega, da
prehvali svetlobo, in tretjega, da zamenja žarnico.
Koliko losangeleških policistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega, da privije novo
žarnico, preostale štiri pa, da stari žarnici razbijejo betico.
Koliko slovenskih filmskih režiserjev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega. Ampak on bo
želel sceno ponoviti devetnajstkrat.
Koliko navijačev Jesenic potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Kuga se pa tebe to tiče, ejga!?!

Koliko filozofov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega, da zamenja žarnico, in dva, da se
sporečeta o tem, ali žarnica sploh obstaja.
Koliko pozicijskih poslancev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Vse je odvisno od tega, kako
neučinkovita je bila prejšnja vlada.
Koliko županov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega, da zamenja žarnico, in drugega, da
spet vrne staro.
Koliko pravih moških potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobenega. Pravi moški se ne bojijo
teme.
Koliko psihiatrov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Samo enega. Ampak žarnica si mora res
močno želeti spremembe.
Koliko pravih žensk potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobene. Vsaka prava ženska ima okrog
sebe dovolj pravih moških, ki to naredijo zanjo.
Koliko heteroseksualnih prebivalcev San Francisca potrebuješ, da zamenjajo žarnico?
Obadva.
Koliko kiropraktikov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Samo enega, toda delo bo opravil v
petnajstih obiskih.
Koliko ločenih moških potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Kdo bi vedel, saj hiša nikoli ne
pripade njim.
Koliko ločenih žensk potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Štiri. Eno, da privije žarnico, in
preostale tri, da sestavijo podporno skupino.
Koliko nihilistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Ni česa menjati.
Koliko Butalcev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? 257. Enega, da drži žarnico, in 256, da
zavrtijo sobo.
Koliko marksistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobenega. Semena revolucije in
sprememb se nahajajo v sami žarnici.
Koliko žonglerjev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega. Ampak rabiš vsaj tri žarnice ...
Koliko popevkarjev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Dva. Enega, da zamenja žarnico, in
drugega, da napiše pesem o tem, kako dobra je bila stara žarnica.
Koliko specialcev slovenske vojske potrebuješ, da zamenjajo žarnico? 50. Enega, da zamenja
žarnico, in preostalih 49, da ga stražijo.
Koliko new-agerjev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? 25. Enega, da jo zamenja, in ostale, da
skupaj zapojejo o tem doživetju.

Koliko slovenskih moških potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega, da zamenja žarnico, in
dva, da poslušata godrnjanje zaradi problemov z vijačenjem.
Koliko gejev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Dva. Enega, da vstavi žarnico, in drugega, da
reče: »Če to ni krasno!«
Koliko goril potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Eno. Potrebuješ pa veliiiko žarnic.
Koliko odvetnikov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Koliko si jih lahko privoščiš?
Koliko socialnih delavcev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? 45. Enega, da zamenja žarnico, in
ostalih 44 za vso papirologijo.
Koliko eksistencialistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Dva. Enega, da privije žarnico,
in drugega, da opazuje, kako žarnica simbolizira edinstven svetilnik subjektivistične realnosti v
ničevem svetu brezmejne absurdnosti.
Koliko ekonomistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobenega. Če bi bilo žarnico res treba
zamenjati, bi tržne silnice samodejno privedle do tega.
Koliko igralcev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Samo enega, ker igralci žarometov ne marajo
deliti z drugimi.
Koliko dolgočasnežev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Enega.
Koliko šovinistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Nobenega. Ko bo pomila posodo, bo
naredila še to!
Koliko trenerjev Olimpije potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Kdo bi vedel, ko se pa tako hitro
menjajo, da jih niti spoznati nimaš časa.
Koliko pankičev potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Dva. Enega, da privije novo žarnico, in
drugega, da požre staro.
Koliko borznih posrednikov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Dva. Enega, da odvije pregorelo
žarnico in jo spusti iz rok, in drugega, da jo skuša prodati tik preden doseže najnižjo točko in se
razbije.
Koliko nadrealistov potrebuješ, da zamenjajo žarnico? Dva. Enega, da drži nilskega konja z
rožmarinom, in drugega, da v tuš natlači vrtalno orodje z najrazličnejšimi barvami.

NALEPKE – TABLICE
1. Denar je vir vsega zla. Pošljite 9,99 € za več informacij.
2. Darujte kri. Igrajte hokej.
3. V redu. Bog je ustvaril nebesa in zemljo. Kaj pa je naredil v zadnjem času?
4. Če ti ni všeč moj način vožnje, se spelji s pločnika!
5. Ljubim svojo ženo, za 25 € pa jo lahko ljubiš tudi ti!
6. Ateizem je neprofitna organizacija.
7. Moja žena se ves čas pritožuje, da je nič ne poslušam. Oziroma ... nekaj takega ...
8. Odrasli so otroci z denarjem.
9. Potovanje skozi čas nima prihodnosti.
10. Verjemi v Boga. Ampak avto vseeno zakleni.
11. Ena redkih bolezni, ki me ne mučijo, je hipohondrija.
12. Greva stavit, da lahko neham hazardirati!?
13. Prebolevam bolezen, ki se prenaša s spolnimi odnosi – otroke.
14. Psst! Voznik spi.
15. Rojen svoboden. Obdavčen do smrti.
16. Jaz srednješolski dijak biti.
17. Nisem tako neumen kot ti izgledaš.
18. Ribič ni s črvi nikdar sam.
19. Deževni dnevi in avtomatsko orožje me zmeraj pobijejo.
20. Pes ni hud – boj se lastnika!
21. Moja karma je povozila tvojo dogmo.
22. Evakuirajte cesto! Študent za volanom!
23. Če je glasba preveč glasna, potem ste preveč stari.
24. Ne pij med vožnjo – če boš zapeljal na ležečega policaja, boš polil pivo.
25. V dobro mačk se ne bova ločila.
26. Nisem zato vegetarijanec, ker bi ljubil živali, ampak zato, ker sovražim rastline.
27. Niagarski slapovi in viagrini gejziri.
28. Z denarjem ne moreš kupiti ljubezni, lahko pa najameš prav dobro imitacijo.
29. Ljubezen je mogoče slepa, ampak poroka ti pa na široko odpre oči.
30. Naslednji nihaj v razpoloženju: čez 6 minut.
31. Od nič do pesjana/psice znam priti v 2,2 sekunde.
32. Zmeden sem kot dojenček v toples baru.
33. Išče se: globlje razmerje za eno noč.
34. Bodi poreden. Prihrani Božičku stroške potovanja.
35. Zgubil sem se v svojih mislih. Na povsem neznanem teritoriju.
36. Disneyjev zabaviščni park – past za ljudi, ki jo je nastavila miška.
37. Izgubil sem pamet. Čez nekaj minut jo dobim nazaj.
38. Če ni ena stvar, je pa mama.
39. Petim ljudem od štirih povzročajo ulomki preglavice.
40. Drugo vozilo moje žene je metla.
41. Um je kot padalo, deluje samo, če je odprt.
42. Enkrat potrobi, če si Jezus, dvakrat, če si Elvis.
43. Vroča linija za inkontinenco. Lahko malo počakate, prosim?
44. Premeteno preoblečen v odgovorno odraslo osebo.
45. Če nevednost pomeni blaženost, se ti gotovo počutiš orgazmično.
46. Rešil sem inteligenčni test. Izidi so bili negativni.
47. Ok, kdo za vraga se je igral z mojimi zdravili proti paranoidnosti!?
48. Jaz temu ne bi rekel pričeska, ampak klic na pomoč.

49. Preživite noči na varnem – spite s policajem.
50. Polovica ljudi, ki jih poznaš, je podpovprečnih.
51. Načrtujem večno življenje – zaenkrat mi gre kar v redu.
52. Poroka ni zakon, ampak obsodba.
53. Potrobite, če dvojčka padeta iz avta!
54. Nehaj iskati resnico. Zadovolji se z dobro fikcijo.
55. Prihaja Jezus, delaj se pridnega!
56. Otroci na zadnjih sedežih povzročajo nesreče, nesreče na zadnjih sedežih povzročajo
otroke.
57. Veni, vidi, visa: prišel, videl, kupil.
58. 51-% boginja ljubezni, 49-% zlobna avša. Želiš poskusiti srečo?
59. Pišuko so iznašli za tiste, ki ne verjamejo v piz...
60. Mi nismo starci, ampak reciklirani najstniki.
61. Že v prejšnjem življenju nisem verjel v reinkarnacijo, zakaj bi verjel zdaj?
62. Zanimivo, ne spomnim se, da bi bil z mislimi drugje.
63. Če ne bi bilo takih ljudi, kot si ti, nihče ne bi imel nadpovprečnega inteligenčnega
kvocienta.
64. Peljite me pijan policist, jaz sem domov.
65. Spletna stran moje tašče: www.carovnica.si.
66. Feministka, torej? Ljubko.
67. Možje so dokaz, da imajo ženske smisel za humor.
68. Nisem se prebijal na vrh prehranske verige zato, da bom jedel zelenje.
69. Nikdar ne pozabi, da si edinstven. Tako kot vsi drugi.
70. Mož je nekdo, ki odnese smeti, zraven pa daje vtis, da je počistil celotno stanovanje.
71. Nikdar in nikoli, nikdar in nikoli se ne ponavljaj.
72. Si kdaj nehal misliti in pozabil spet začeti?
73. Ko se Bog odloči, da ne bo govoril skozi nikogar, je to čisto naključje.
74. Nekoč sem dobro vozil skozi življenje, potem pa se je volan pokvaril.

OBRAČANJE BESED
1. Ali s prebijanjem časa lahko naredimo luknjo v večnost?
2. Ali s pričakovanjem nepričakovanega ne povzročimo, da nepričakovano postane
pričakovano?
3. Ste si kdaj zamislili svet brez hipotetičnih situacij?
4. Kako lahko obstaja skupina za samopomoč?
5. Kako se na travniku znajdejo table 'Ne hodi po travi'?
6. Kako pride v službo človek, ki je poklicni šofer snežnega pluga?
7. Ali se moški, ki stoji sredi gozda – v bližini pa ni nobene ženske – še vedno moti?
8. Ko nekdo poseduje kos zemlje – ali je njen lastnik do samega središča planeta?
9. Zakaj je treba kupovati prijateljice, če pa je Barbie tako priljubljena?
10. Če prihranim nekaj časa – kdaj ga bom potem dobil nazaj?
11. Kako to, da se teflon drži ponve, če pa se nanj nič ne prime?
12. Če se med nastopom plesa na vodi utopi eden od plavalcev, ali se morajo utopiti tudi
ostali?
13. Kakšne barve postane Smrkec, če ga zadaviš?
14. Kakšen je bil dejanski rezultat tvojega udejstvovanja, če si pričakoval neuspeh, pa ti je
vendarle uspelo?

15.
16.
17.
18.
19.

Ali v Franciji francoskim poljubom rečejo enostavno poljubi?
Ali vraževernost prinaša nesrečo?
Ali je mogoče biti popolnoma pristranski?
Hitrost svetlobe poznamo, kakšna pa je hitrost teme?
Kdo je bil prvi človek, ki je pogledal kravo in rekel: »Stisnil bom tole visečo kožo in mogoče
bo priteklo kaj užitnega.«
20. Kaj narediti, ko vidiš, da ogrožena žival jé ogroženo rastlino?
21. Kaj preštevajo ovce, ko ne morejo zaspati?
22. Kam grejo gozdarji, ko se jim zahoče pobegniti 'stran od ponorelega sveta'?
23. Zakaj si ženske ne morejo mazati trepalnic z zaprtimi usti?
24. Zakaj so kamikaze nosili čelade?
25. Zakaj je Noe s seboj vzel tudi tista dva komarja?
26. Kako to, da stečajni odvetniki pričakujejo plačilo za svoje delo?
27. Zakaj ljudje pokažejo na zapestje, ko vprašajo za uro? Ali pokažejo na zadnjo plat, ko
vprašajo za WC?
28. Zakaj na bencinskih postajah zaklepajo stranišča? Se bojijo, da jih bo kdo počistil?
29. Zakaj peremo brisače? Ali nismo takrat, ko jih uporabimo, čisti?
30. Zakaj ima mineralna voda, ki je 'stoletja dolgo kapljala po planinah', rok uporabe?
31. Čemu na televiziji poročajo o tem, da je nekje zmanjkalo elektrike?
32. Zakaj se imenujejo anonimni alkoholiki, če pa se moraš najprej predstaviti: »Jaz sem Janez
in sem alkoholik«?
33. Zakaj se lepilo ne prilepi na notranjo stran tube?
34. Zakaj nihče ne reče: »Saj je samo igra«, ko njegova ekipa zmaguje.
35. Zakaj je boksarski ring (ring = krog) kvadraten?
36. Zakaj je modrc edninski samostalnik, hlačke pa množinski?
37. Zakaj obstaja samo ena komisija za preprečevanje monopola?
38. Ali pediatri igrajo minigolf?
39. Kako je mogoče, da pica prej pride do tvojega doma kot pa reševalni avto?
40. Koliko globlje bi bilo morje, če v njem ne bi bilo nobenih spužev?
41. Če so kvizi kvizični, kakšni so testi?
42. Zakaj verjamemo nekomu, ki nam reče, da je vesolje milijarda zvezd, ko pa nam kdo reče,
da je klop na sveže prepleskana, se je moramo dotakniti in preizkusiti?
43. Če je cilj našega življenja, da pomagamo drugim, kakšen je potem cilj življenja drugih?
44. Ali bi morali krematoriji dajati popuste za žrtve?
45. Zakaj jim rečejo apartmaji, če pa se držijo skupaj? (apart = narazen)
46. Zakaj Tarzan nima brade?
47. Te morajo v nekaterih primerih peljati tudi v bolnico, če padeš na izpitu?
48. S čim se ošiliš, preden se v nekaj zapičiš?
49. Kako neresni smo, ko rečemo: »To se samo tako reče.«
50. Zakaj ima nekdo 'jajca'? Ker si upa tako krhko in občutljivo stvar nesti v boj?
51. Zakaj nekaj, kar pade z neba, ne umre?
52. Je že komu uspelo pregnati čas?
53. Katero zelenjavo gojijo živali v živalskem vrtu?
54. Kdo je bil tisti nadrealistični kipar, ki je zidovom naredil ušesa?
55. Če ima vsako tele svoje veselje, zakaj naj bi ga ne imel tudi ti?
56. Zakaj ne rečemo, da 'skoraj ni še nikoli želve ujel'?

šala »Cirkusant«
»Kdo si upa v levjo kletko?« je vzkliknil lastnik cirkusa.
»Grem jaz,« je dvignila roko mlada dama in obiskovalci so osupnili.
Cirkusant je odprl kletko in mladenka je pogumno vstopila vanjo. Lev jo je pogledal, se zdrznil,
nato pa odprl gobec, zarenčal in začel hoditi proti njej. Takrat je dama odvrgla svoj plašč in
levu pokazala svoje golo telo. Ljudje so bili zaprepadeni, kajti lev je začel lizati njene gležnje
in se je ulegel k njenim nogam.
»Mladi mož,« je rekel cirkusant in se obrnil na moškega v gruči, »bi si tudi vi upali v kletko in
morda celo preseči dosežek mlade dame?«
»Seveda, samo najprej odstranite leva.«
šala »Humoreska«
Humorist umre in lahko se odloči, ali bo šel v nebesa ali v pekel. Sklene, da bo najprej pogledal,
kaj ga čaka na enem in na drugem kraju, in najprej obišče pekel. Najde na stotine humoristov,
priklenjenih na pisalne mize, v zraku pa je zadušljiva vročica. Med delom jih biriči tepejo
s trnovimi biči.
»O, moj bog,« je rekel humorist. »Naj si zdaj ogledam še nebesa.«
Nekaj trenutkov zatem je že v nebesih, ampak tudi tam je na stotine humoristov priklenjenih
na pisalne mize, biriči pa jih s trnovimi biči tepejo po hrbtih v zadušljivi vročici.
»Čakaj, čakaj, v čem pa je tule sploh razlika? Tole je enako slabo kot v peklu.«
Nevidni glas mu odvrne: »Že, že, ampak tukaj so tvoja dela vsaj objavljena.«

PAVLIHOV HOROSKOP
s štiridesetletno zamudo /
velja samo v tednu, ko ga prvič prebereš /
avtor neznan
OVEN
20. 3.–20. 4.
Za ženske: Zlat teden notranjega zadovoljstva. V soboto dobre novice, v nedeljo dosti smeha, nato
precej dela, ki ti bo v zabavo in korist.
Za moške: Do nedelje prebrodiš kritično točko. S smehom skrivaš sitnost do torka, v sredo odpošlješ silno uspešno pošto. Izpuščaj.
BIK
20. 4.–21. 5.
Za ženske: Sorodnik razpihuje staro jezo. Objemi so ti zagotovljeni. V nedeljo se ne boš smela
smejati. Prijateljica veliko ve, pa ne pove.
Za moške: Njej še ni jasno, če jo res ljubiš. V soboto boš znanca razjezil v veseli družbi. Po dolgočasni nedelji boš prejel tri povabila.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
Za ženske: V petek boš štiri ure prezaposlena, v soboto pa zelo nadlegovana. Šele v nedeljo boš
srečna. Potem dolgčas pritisne in so lepe vse noči.
Za moške: Nenačrtovan izdatek te bo razjezil. Ona te bo prijetno presenetila. V nedeljo popoldne
boš nemiren. V službi težave z ženskami in šefom.
RAK
21. 6.–23. 7.
Za ženske: Njegova malomarnost te bo vznemirila. Ker te bo potem obdaril, bo jeza popustila. Od
sobote do torka ne bo časa za flirt. Sledi razodetje ljubezni.
Za moške: Ohlajenje ljubezni pripiši jesenskemu času. Po nedelji bo pritisnil mraz. V torek boš že
normalno vročekrven.
LEV
23. 7.–23. 8.
Za ženske: Sorodnikom si v veliko pomoč. V nedeljo prejmeš dokaz hvaležnosti. V ponedeljek bo
on zaspan, nato pa navihan, da boš strmela.
Za moške: Izmuznil se boš ljubezenski zanki. Brez solz ne bo šlo in tudi ti boš pol ure melanholičen. Kažeta se ti sprememba v službi in tur.
DEVICA
23. 8.–23. 9.
Za ženske: Prevelika zaljubljenost spravi oba v negotovost. Šele v nedeljo dobiš občutek varnosti,
v torek malo darilo, v sredo pa poljube.
Za moške: Na prijatelja boš hud, na njo ljubosumen. V soboto se dobro zmeniš, v nedeljo drugače
narediš. Šele v torek se na bolje zasuka.
TEHNTNICA
23. 9.–23. 10.
Za ženske: Večkrat boš zaspana, do torka trikrat vroče opazovana. Skrivnost tvoje simpatije bo
odkrita. Velik izdatek ti bo prinesel veselje.
Za moške: Zadovoljstvo zaradi lahkega, dobro plačanega dela. V nedeljo si boš nabral zalogo sladkih vtisov. Strah zaradi službenega razgovora.
ŠKORPIJON
23. 10.–22. 11.
Za ženske: On te bo sekiral. Ti ga boš pa ljubila. Po nedelji se bo zasukalo. Eden razmišlja, če bi se
zaradi tebe ločil. Pridobila boš na lepoti.
Za moške: Okolico boš zabaval s svojimi načrti. V soboto boš špasen, v nedeljo resen. Uspeh se ti
obeta pri delu. Postranska ljubezen raste.
STRELEC
22. 11.–22. 12.
Za ženske: Odsluženi ljubimec prihaja nazaj. Zadrege se boš znebila v soboto. Nedelja bo v celoti
prijetna. V torek slaba vest, v sredo ljubezen.
Za moške: Praznega veselja so boš najedel in začel boš radikalno spreminjati odnose. V nedeljo boš
imel od tega korist. Tvoja užaljenost bo upravičena, uveljavljal boš sposobnost.

KOZOROG
20. 12.–20. 1.
Za ženske: Hude želje ti poganjajo srce. Prijateljice te bodo pomirile, ampak v nedeljo bo nastopil
nemir. V ponedeljek ti bo nekaj prekrižalo načrte, sreda bo lepa.
Za moške: Elegantno boš dvoril, se pravi lagal! Vsi te imajo zelo radi, še posebej ena z lepimi zobmi.
V torek boš presenečen, v sredo srečen.
VODNAR
20. 1.–18. 2.
Za ženske: Tuji te bodo imeli rajši kot domači. V soboto boš imela vzrok za domišljavost, v nedeljo
za skromnost. Nekomu se boš zaupala.
Za moške: Težave zaradi prebavil in nadur. V soboto bodo o tebi odločali in še malo počakali. Tvoja nestrpnost bo v sredo potolažena.
RIBI
18. 2.–20. 3.
Za ženske: Tvoj šarm bo sprožil nove simpatije. Ti jih boš nekaj elegantno odbila, nekatere pa še
bolj podžgala. Nekdo bo nate hud. V torek se ti bo smilil.
Za moške: Dve veliki pohvali: ena v službi, druga doma. Do sobote se boš dvakrat igral z ognjem.
Nedelja te bo spametovala. V torek dve zmagi!
ŠALE IZ SLOVENSKIH PODJETIJ
(vsakršna podobnost z resničnostjo je zgolj naključje)
V likalnici Metliške BETI
Magda, Jana in Lojzka so ob koncu meseca dobile zasluženo plačo, Jana pa ugotovi, da ima Lojzka za
23 evrov višjo plačo od nje in od Magde, čeprav imajo vse tri enako delo in enake urne postavke.
Jana vpraša Lojzko: »Lojzka, kako pa to, da imaš ti za 23 evrov višjo plačo kot Magda in jaz?«
»Punce moje,« pove Lojzka, » ta denarček dobim 'na leta'.«
Naslednji dan dobijo ženske 32 kilogramov spodnjega perila, ki ga je treba zlikati. Francelj, ki je
prinesel perilo, vpraša: »Koliko jih bo katera zlikala?«
»Vsaki daj deset kil,« reče Lojzka.
»Kaj pa naj naredim z dvema preostalima kilama?« zanima Franceljna.
»Ostalo daj pa kaj Lojzki. 'Na leta',« se oglasi Jana.
Za kamerami RTV Slovenija
Janez je bil tistega dne nekoliko opit, ker z drugim snemalcem Poldetom vse dopoldne nista imela
kaj početi.
Nenadoma je zazvonil telefon in Janez je skočil, nerodno zgrabil za slušalko in jo pritisnil na uho.
Klical je šef, ki je že po prvih besedah spoznal, da ni vse v najlepšem redu. Jezno je vprašal: »Janez,
ste ga snemalci spet pili?«
»Ti hudič frdamani!« je ogorčeno ugotovil Janez. »A veš, da me je zavohal!«
V pisarnah DURS-a
Pepe je želel nekaj navadnega praznega belega papirja odnesti domov, da bi ga imel za domačo
rabo. Stlačil ga je v aktovko, da bi pri vratarju ne imel kakšnih »komplikacij«. Njegovo nakano so
opazili sodelavci, ki so mu zavit snop papirja nagajivo zamenjali s takim, ki je bil popisan na obeh
straneh.
Naslednji dan se je Pepe jezil: »Saj se še krasti več ne splača, ko pa so ljudje tako nepošteni!«

Iz Gasilskega društva Ig
Ižanski gasilci so imeli zdravniški pregled z rentgenskim slikanjem. Eden po eden so odšli v
sobo za rentgen in se slikali, zunaj pa so se počakali. Ko se je vrnil še zadnji, so skupaj stopili do
rentgenskega tehnika, ki se je začudil: »Kaj pa bi radi? Saj ste bili že vsi tukaj.«
»Seveda smo bili,« je rekel Gregor, »zdaj bi pa radi še eno skupinsko sliko.«
Iz kočevske Kmetijsko gozdarske zadruge
Kmetica pride na zadrugo, kjer bi rada prodala nekaj lesa. Ne ve, na koga naj se obrne, zato vpraša
kar prvega, ki ga sreča, skladiščnika Janka: »A imate vi čez les?«
»Ne,« odkima Janko in pokaže na soseda, »je pa tale malo čez les.«
Ste gledali?
RAČJA JUHA
Bratje Marx (Chico, Harpo, Groucho in Zeppo) so legendarna družina komedijantov, ki je
nastopala tako na Broadwayu kot tudi v številnih filmih. Kar trinajst njihovih celovečercev
se je uvrstilo med sto najboljših komedij vseh časov, Račja juha (1933) in Noč v operi (1935)
pa sta uvrščeni med najboljših dvanajst. Spodnji odlomek prihaja iz Račje juhe.
»Se spominjate, ko ste nama dali fotografijo človeka, ki naj ga šla zasledovat?«
»Seveda.«
»Takoj sva se lotila dela! In že v eni uri, celo manj kot v eni uri ...«
»... Ja?«
»... sva izgubila njegovo sliko. Dokaj hitro, a?«
»Naročil sem vama vendar, da mi prineseta nekaj, kar bom lahko uporabil proti njemu! ...
Pričakujem natančno in podrobno poročilo o preiskavi!«
»Prav, vse vam bom povedal ... V ponedeljek sva opazovala njegovo hišo, ampak ni ga bilo iz nje,
ker ga ni bilo doma. V torek sva šla na nogometno tekmo, ampak naju je pretental – ni se prikazal.
V sredo je šel on na tekmo, pa sva midva pretentala njega – nisva se prikazala! V četrtek sva imela
mačka, zato se ni nihče prikazal. V petek je ves dan deževalo in ni bilo nobene tekme, zato sva šla
domov in poslušala radio.«
»Potem nista sledila pravemu človeku?«
»Seveda sva mu. Sledila sva mu ves dan.«
»Kateri dan vendar!?«
»V soboto.«
»Mi bosta potem za vraga že enkrat povedala, kaj se je dogajalo v soboto?«
»Vesel sem, da vprašate! Sledila sva mu do nekega lokala. Tam se je sestal s poročeno žensko.«
»Poročeno žensko?«
»Ja, mislim, da je bila njegova žena.«
»Ampak on nima žene!«
»Ne?«
»Ne!«
»Veste kaj potem mislim, šef?«
»Kaj?«
»Da sva zasledovala napačnega človeka.«

Šala
PRED OLIMPIJADO
Med pripravami na olimpijske igre v Pekingu je slovenska delegacija obiskala gostitelje. Doživeli so
izredno topel sprejem gostoljubnih Kitajcev, ki so jih že ob prihodu v bodoče prostore olimpijskega
komiteja vprašali, kakšna je pravzaprav država.
»Koliko vas živi v Sloveniji,« je vprašal predsednik kitajske delegacije.
Slovenski uradni predstavnik mu je vljudno odgovoril: »Dva milijona nas je.«
»Dva milijona?« se je začudil predsednik kitajske delegacije, navdušeno razprl roke in rekel: »Zakaj
pa potem niste kar vsi prišli?«

Marinka M. Miklič
Skrivalnica
Sedeli so v zatohli sobi, nekateri zadihani in mastni, drugi lepo oblečeni, urejeni in z
dostojanstveno držo. Na njihovih mizah so ležali kupi papirjev, ponekod lepo zloženi, drugje
nametani vsevprek, da so se podirali in delali še večji nered. Soba je bila dolga in mize v njej so
bile razporejene na levo in desno stran tako, da je prazen prostor med njimi izrisal črko T. Na
levi strani je bilo več miz, kupi papirjev mnogo višji, za njimi pa lenobni in naveličani osebki. Na
desni strani so bile le tri mize z majhnimi kupi, pravzaprav je bilo na vsaki mizi le nekaj papirjev.
»Pa kaj je zdaj s to klimo?« se je ves rejen, da je srajca pokala po šivih, obrnil Material k Elektriki.
Elektrika je skočila izza mize, iz oči so ji švigale strele, ko je zabrusila nazaj:
»Pa? Kaj sem zdaj jaz kriva, če so me izklopili? Raje poglejte druge!«
Dnevnica in Kilometrina sta imeli mizo druga za drugo. Zdaj sta se povlekli vase, skušali sta
postati čim manjši, da jih ne bi opazili. Vendar so bili kupi na mizah tako veliki, da ju ni bilo
mogoče prezreti. Material in Elektrika sta istočasno zagledala njen kup in še preden ga je uspela
poskriti, jo je Elektrika že prestrelila.
»Le kod si se potepala cele dni?«
Zdaj, ko je bila odkrita, se ni več sramežljivo skrivala, izzivalno je pokazala svoje obline in
zabrusila nazaj.
»Če vi ne morete iz tovarne, je to vaša stvar. Nič mi ne morete, vse imam dokumentirano!«
Videla je presenečenje v njihovih očeh, zato se je zanalašč še bolj hvalisala.
»Bila sem na Bledu, v Portorožu, Parizu, na Tajskem, večkrat v Bruslju, pač po celem svetu.«
»In kaj si počela tam?« so jo spraševali naprej.
»Bila sem na simpozijih, strokovnih ekskurzijah, raziskovala sem trg. Pa kaj naj vam govorim, ko
nimate pojma o poslovnem svetu.«
»Prav, prav,« so odgovarjali, »toda kaj za boga si počela na Tajskem s posebno maserko?«
»Pa v Andaluziji na golf igrišču si se tudi izobraževala?« so spraševali tisti bolje seznanjeni.
»Iz zakaj si s sabo vlekla tudi Potne stroške in Kilometrino?« ji niso dali miru.
»Z vami se ni mogoče pogovarjati! Pa kaj ste se sedaj vsi spravili name? Reprezentanco poglejte!«
je s prstom pokazala nanjo, da je skrenila pozornost.
Reprezentanca je sedela v Diorjevi obleki, z Rolex uro in Toys nakitom okrog vratu.
»Nekaj stvari je pač treba podariti, sicer ne prideš zraven!« je imela takojšen odgovor.
»Že, že! Zakaj si pa darila nosila ljubici? Tam je Glavni že zraven!«
»Jaz imam vse podpisano in nisem nič kriva,« je se branila.
Za njo je sedel okravatani Svetovalec. Niso ga marali, bil je preveč vzvišen in preveč pameten. O
vsaki stvari je vedel vse. Pri tem je govoril nekakšno knjižno slovenščino in če so se nasmihali, je
povedal, da on pač govori hoch deutsch slovenščino, o kateri nimajo pojma.

»Moji prejemki so v skladu s podpisano avtorsko pogodbo o svetovanju.«
Toda največji kup evrov je na svoji mizi občudovala Nagrada. Gledala je v milijonski znesek, ki
je bil pripravljen, da ga ob koncu leta pospravi. Kup je bil tako velik, da bi ga normalen moški z
košem na rami težko nesel iz tovarne.
»Le kako ji je to uspelo?« so zavistno pomislili drugi.
Čisto na koncu sobe je sedela delavska Plača. Na mizi je imela plačilne kuverte, bile so tako
tanke, da se je videlo skozi. S tihim glasom je opozarjala nase, toda v tonu je bilo čutiti prej
prosjačenje kot zahtevo.
»Le kaj naj rečem delavcem?« je končno potarnala malo glasneje.
»Ma, se boš že nekako znašla,« se z njenim problemom niso želeli ubadati.
Čisto na koncu je imela mizo Štipendija. Miza je bila prazna in izza nje so gledale le shirane in
lačne oči.
Ko je bil spor med Stroški končan, so se vsi naenkrat obrnili proti desni strani, proti Prihodkom.
»Vi, vi ste vsega krivi! Vi dovolj ne delate!«
Prihodki so pokazali na Gotove proizvode.
»Njih je premalo, kar poglejte! Danes je iz Proizvodnje dostavljen le tale kupček!«
»Delavci so vsega krivi!« je rekla Proizvodnja.
»Prepočasni so. Zakaj pa je kitajska roba lahko tako poceni?«
»Delavci, delavci so krivi!« so bili kar naenkrat složni Stroški in Prihodki.
Utihnili so, v sobi je postajalo še bolj soparno, po hodniku so zaslišali korake.
V sobo je stopila Bilanca. Bila je utrujena in zaskrbljena.
Že iz prejšnjih let so vedeli, kaj to pomeni. Ubogljivo so se po vrstnem redu razporedili na
tehtnico, Stroški na levo stran in Prihodki na desno.
Z zadržanim dihom so skupaj z Bilanco opazovali jeziček na tehtnici, ki se je nevarno nagibal na
levo in se tam tudi dokončno ustavil.
Velike, krvavo rdeče številke so bodle v oči.
Nastala je tišina, gledali so v rdeče številke, pa spet v tla.
Potem je zazvonil telefon. Dvignila je Bilanca.
»Glavni me kliče,« je povedala.
Ko je že odšla, je bil čez nekaj časa poklican še Svetovalec.
Čez kakšno uro se je Bilanca vrnila.
»Kako je bilo?« so vprašali vsi hkrati.
»Zdaj se bomo šli skrivalnice,« je povedala, potem pa v tršem tonu dodala:
»Stroški se morate skriti, vsak po svoje, kakor veste in znate!«
Zdaj so se prvič zares lotili dela.
Material se je skril pri Zalogah, prepričal je Inventuro, da je podpisala novo stanje.
Tudi Reprezentanca se ji je prilizovala; ko je videla, da ne gre, je stopila k Zalogi drobnega
inventarja.
»Daj vzemi kakšno moje darilce k sebi, vsaj kakšno sliko mi poknjiži, pa kakšno zlato uro tudi
shrani, se ti bom že oddolžila!« ga je podkupovala.
Pristal je, saj med škarjami, likalniki in svedri lahko imam tudi nekaj boljšega, je razmišljal.
Nagrada sprva ni imela nobene ideje, potem pa ji je nenadoma kliknilo. Navdušena sama nad
sabo je iz enega velikega kupa naredila več majhnih.
Zdaj se je v pisarno vrnil tudi Svetovalec.
»Pri Časovnih razmejitvah je še nekaj prostora. Tudi pri njih se lahko skrijete,« je delil nasvete.
Skrivanje so po nekaj urah uspešno končali.
Zdaj so ponovno stopili na tehtnico. Tokrat se je jeziček ustavil na ničli, pravzaprav le toliko čez,
da se je pokazala majhna črna številka.
»Izvlekli smo se! Za letos!« se je oddahnila Bilanca in si obrisala pot s čela.
Bilanca je zdaj še natipkala izjavo, da so vsi Stroški in Prihodki prikazani v realnih vrednostih in

v skladu z Računovodskimi standardi.
Pod izjavo so se vsi podpisali, seveda tistim poskritim to ni bilo dovoljeno. Nato so si zaploskali
in s šampanjcem zaključili leto.
Naslednji dan je bila soba skoraj prazna.
Bilanca je odšla na AJPES, Prihodki so se zapodili po trgovinah.
Material je odšepal v proizvodnjo in skupaj z delavci čakal na Elektriko.
Drobni inventar je zadremal v skladišču, tako da niti ni opazil, da Groharjeve slike ni več.
Dnevnica je prišla zjutraj po svoje golf palice, za njo se je iz pisarne izmuznila še Kilometrina.
Nagrada je že prejšnji dan pograbila svojo vrečo z denarjem in hitela z njo do Glavnega.
Svetovalec se je odločil za KTMV.
V pisarni sta ostali le Štipendija in Plača.
Štipendija je še vedno z odprtimi usti razmišljala, kam naj se priključi in skrije.
Plača je v kuverte zložila obračune, datum izplačila ni bil napisan. Ga bo že dopisala, ko bo kaj
evrov v banki, je dobila navodilo od Glavnega.
Proti koncu dneva so po vratih skrivalnice začeli trkati lačni in utrujeni delavci.
Nekaj odlomkov iz šolskih spisov …
• V soboto je ata zmagal na razstavi psov.
• Adam in Eva sta živela v Parizu.
• Breskev je kakor jabolko, samo s tepihom naokrog.
• Če bi jedli bolne krave, bi dobili ISDN.
• Ribje palčke so že dolgo mrtve in ne morejo plavati.
• Jaz nisem krščen, sem pa cepljen.
• V Rdečem križu se ženske in moški posvečajo ljubezni, nekateri brezplačno, nekateri pa vzamejo
denar.
• Vžigalice je treba skriti, da ne bi dobili malih otrok.
• Stric je odpeljal svinjo za hišo in jo zaklal skupaj z dedkom.
• Moja teta je šla na aerobiko. Drugi dan so jo roke tako bolele, da jih ni mogla dvigniti nad glavo.
Prav tako noge.
• Konji so imeli okraske na glavah in na repih. Jezdeci prav tako.
• Biblija se pri muslimanih kliče Kodak.
• Papež živi v Vakuumu.
• Pri nas imajo moški lahko samo eno ženo. To se imenuje monotonija.
• Pri nas doma ima vsak svojo sobo. Samo ata ne, on mora spati pri mami.
• Ne vem, koliko let imam. To se stalno spreminja.
• Ata je odrastel na vasi. On je videl živo kravo.
• Zelo sem se ustrašil, ko je zbolela mama. Mislil sem, da nam bo zdaj kuhal ata.
• Življenjsko zavarovanje je denar, ki ga dobi tisti, ki preživi smrtni slučaj.
• Krave ne smejo hitro teči, da ne bi polile mleka.
• Črvi ne grizejo, ker imajo rep spredaj in zadaj.
• Psi imajo radi vodo. Nekateri tako zelo, da v njej živijo. To so morski psi.
• Živalski vrt je super. Tam lahko vidimo tudi živali, ki jih sploh ni.
• V Franciji so nekoč kriminalce ubijali z želatino.
• Ribe se razmnožujejo tako, da nosijo iskre.
• Med tednom Bog živi v raju, v nedeljo pa pride v cerkev.

VICI
»Pokaži mi spričevalo, Janezek.«
»Posodil sem ga sošolcu. Želel je prestrašiti svoje starše.«
Naj tudi majhne stvari štejejo.
Začnimo palčke učiti aritmetiko.
»Zakaj si pojedel bankovec, ki sem ti ga dala?«
»Saj si rekla, da ga imam za kosilo.«
Obožujem kuhanje z vinom.
Včasih ga dam celo v hrano.
Kakšna je razlika med oralnim in rektalnim termometrom?
V okusu.
Zakaj se ženske ličijo in odišavljajo?
Ker so grde in ker smrdijo.
Kaj je rekel bog, ko je ustvaril moškega?
»Tole bi se dalo pa še izboljšati.«
Zakaj pajkovka črna vdova ubije partnerja po spolnem aktu?
Da prepreči smrčanje še preden se začne.
Zakaj se Jezus ni rodil na Irskem?
Ker niso našli treh modrecev in device.
Kje Kylie Minogue kupuje kebab?
Pri Jasonu Doner-vanu.
Krava: »Prav nič se ne bojim bolezni norih krav.
Sem namreč helikopter.«
Moški dajo včasih otrokom svoja imena, ženske nikdar.
Ste kdaj srečali žensko po imenu Francka, mlajša?
»Metka, kaj si se naučila prvo uro v šoli?«
»Govoriti brez premikanja ustnic.«
Naša ulica je bila tipična ulica barab: suhi, debeli, visoki, nizki, smrdeči itd.
Potem pa smo imeli tudi fante ...
Kako zapustiš igralnico z majhnim bogastvom?
Tako, da vanjo vstopiš z velikim.
Posadil sem semena, ampak tista na vrečki so morala biti drugačna.
Fotografu je pozirala profesionalna zelenjava.

Starejši morilec se pritožuje, češ da ne bo preživel 30 let zapora.
Sodnik mu odvrne: »Potrudite se pač po svojih najboljših močeh.«
Kakšna je največja možna kazen za bigamijo?
Dve tašči.
Sem kleptoman.
Ampak ne zastonj!
Freudov spodrsljaj imenujemo situacijo, ko rečeš nekaj,
misliš pa svojo mamo.
Moj občutek manjvrednosti ni tako dober kot tvoj.
Počutim se, kot da sem diagonalno parkiran v vzporednem vesolju.
Vsakdo je čudak za koga drugega.
Dobiti denar od očeta je bilo kot vzeti otroku liziko.
Vpil in kričal je kot sam satan.
Definicija mešanih občutkov?
Ko vidiš taščo, ki z avtomobilom vzvratno drsi proti prepadu.
»Mami, mami, a lahko zdaj nosim modrček, ko jih imam šestnajst?«
»Tiho bodi, Janezek!«
Napisal sem pesem, ampak ne znam brati not,
zato ne vem, kaj sem napisal.
Definicija opere: moškega zabodejo in namesto
da bi začel krvaveti, začne peti.
Luna je bolj koristna od sonca, ker sije ponoči, ko potrebuješ svetlobo,
medtem ko sonce sije podnevi, ko je svetlobe dovolj.
Če ne bi bilo elektrike, bi televizijo gledali ob svečah.
Mladenič vpraša župnika: »Ali odobravate seks pred poroko?«
»Če bomo morali zato prestaviti obred, že ne.«
Naša babica je začela spet jesti kontracepcijske tablete,
ker noče novih vnukov in vnukinj.
»Veš, kaj, prijatelj, moja žena je pa boljša, kot je bila tale prostitutka.«
Prijatelj (čez petnajst minut): »Ja, res je, tvoja žena je boljša.«
Napis na izložbi prodajalne s krstami:
»Vozite počasi. Mi znamo počakati.«
Vsako posploševanje je slabo.

Če bi bilo delo nekaj tako krasnega,
bi si ga bogataši pustili zase.
Nimam nobenih predsodkov.
Vse ljudi sovražim enako.
Zakaj je Janez pustil obleke na tleh, potem ko je domov prišel pijan?
Ker jih je imel na sebi.
Kakšna je razlika med kravo in raco?
Obe plavata, razen krave.
Videz je dobil od očeta.
Je plastični kirurg.
Ali pridobivaš na teži, če tečeš vzvratno?
Človek se vse življenje uči, da pameten umre.
Če daš človeku ribo, bo en dan sit.
Če pa ga naučiš loviti ribe, bo ves dan na čolnu pil pivo.
Ribarjenje nima prav nič skupnega s tem,
da stojiš na obali kot kakšen cepec.
»Kako si drzneš prdniti pred mojo ženo?«
»Oprosti, nisem vedel, da je ona na vrsti.«
»Ali vam pico narežemo na šest ali na dvanajst delov?«
»Na šest, dvanajst jih ne bom mogel pojesti!«
Tako hitro vozim, da me holesterol sploh ne skrbi.
Uravnotežena dieta pomeni držati čokoladni sladoled v obeh rokah.
Jezus odrešuje.
Ronaldinho pa zabija gole v zraku, z vzvratnim skokom.
Ekipa je imela najprej dobre možnosti.
Potem pa se je začela tekma.
Zdravnik mi je rekel, da se moram izogibati vznemirjenju.
Začel sem navijati za Olimpijo.
Nekdo je pogoltnil vse ploščice igre Scrabble.
Zdravnik je rekel, da bodo sicer prišle ven, ampak samo v šestih črkah.
Ste slišali, kakšna je rubikova kocka za blondinke?
Bojda je z vseh strani bela, sestavljaš pa jo nekaj minut.

Gospod zdravnik, vsi, ki jih srečam, me imajo za lažnivca.
Oprostite, ampak tega vam pa ne verjamem!
Zakaj bi denar zapravljali za ne ravno poceni očala,
če pa lahko enostavno stopite bliže stvarem, ki jih želite videti?
Kako to, da je Superman na prsih lahko ustavil metek,
če pa je kdo proti njemu vrgel pištolo, se je pa sklonil?
Ljudje o tebi govorijo, da si izumetničena.
Ampak to seveda samo na površju.
Tip s tvojim inteligenčnim kvocientom
bi moral imeti tudi nizek glas.
Če ne bi šlo za odvetnike, jih ne bi potrebovali.
Prvi del tvojega življenja uničijo starši, drugega otroci.
Ženska se z moškim poroči misleč, da se bo spremenil, pa se ne,
moški pa se poroči misleč, da se ne bo spremenila, pa se.
Ste slišali za novo Barbie punčko, ki je ločenka?
Dobite jo v kompletu s Kenovimi stvarmi.
Zakaj ima E. T. tako velike oči?
Ker je videl račun za telefon.
Denarja si nikdar ne izposodi od optimista.
Vedno pričakuje, da ga bo dobil nazaj.
Kako veš, da je na tvojo zabavo prišel pilot?
Povedal ti bo.
Kako veš, da je polovica zmenka s pilotom že pretekla?
On reče: »Dovolj sva govorila o letenju, pogovarjajva se o meni.«
Imaš svetilko, peč in kamin – kaj boš najprej prižgal?
Vžigalico.
Najbolj prepričljiv znak, da v vesolju res obstajajo inteligentna bitja, je,
da ni še nikomur padlo na pamet, da bi hotel komunicirati z nami.
Z ženo se vedno drživa za roke.
Če jo spustim, začne nakupovati.
Včeraj sem si kupil toaletno ščetko, ampak nisem zadovoljen.
Šel bom nazaj in si kupil toaletni papir.

Če bi se nekaj res splačalo narediti,
bi bilo že narejeno.
Vic je nekaj, kar ljudem porineš po grlu,
če jim je všeč ali ne.
»Ste pripravljeni prispevati 5 evrov za pogreb saksofonista?«
»Izvolite 30 evrov, pokopljite jih šest.«
»Ali te tisti Gorenjec nikdar ne pelje v kino?«
»Ne. Moral si bo najti punco, ki bo v ognju videla like.«
»Ampak, mar ne veste, kdo sem? Jaz sem radijski napovedovalec.«
»Nevednost ni noben izgovor!«
»Si že napisal tisto svojo knjigo 'Negovanje poguma'?«
»Sem, ampak nimam jajc, da bi jo nesel založniku.«
»Ti pa imaš enih deklet!«
»Če danes umrem, jih gre vsaj trideset nazaj v promet.«
Včeraj sem večer preživel povsem sam, s knjigo.
Bojim se, da se mi bo podobno zgodilo nocoj.
»Tale vic o kiropraktiku je bil pa res dober!«
»Ja, popolnoma nov obrat ima!«
»Oči, kaj je to pesimist?«
»Nekdo, ki si ne upa pomolzti krave, ker se boji, da je mleko že skisano.«
DARWINOVE NAGRADE
Darwinove nagrade se podeljujejo ljudem, ki so k razvoju človeške vrste doprinesli z dejanji
in poizkusi, ki so se izkazali za precejšnje zmote in napake, lahko bi jim rekli celo neumnosti,
marsikomu pa se zdijo pravi »idiotizmi«. Darwinove nagrade obstajajo že od leta 1985, spremljate
pa jih lahko na spletni strani www.darwinawards.com. Opozorilo: tega ne poskušajte doma, saj
nekateri primeri morda sploh niso resnični.
Alkimist (Rusija, 2007)
Sergej je kot otrok obljubil svoji babici, da bo zanjo odkril eliksir nesmrtnosti. Ko je začel obiskovati
srednjo šolo, je pri učnih urah biologije s svoje dlani lizal srebrov cianid. Vsak dan je pojedel nekaj
različnih strupov, za katere je domneval, da bodo ojačali njegovo telo in ga postopoma zaščitili
pred smrtjo. Redno je užival majhne količine strupenih gob, arzenika in cianidnih soli ter k istim
dejanjem spodbujal svoje prijatelje in sošolce. Nekega dne je po zaužitju večjega odmerka cianida
zbolel in prijateljem rekel, naj mu prinesejo kozarec vode. Namesto da bi jo spil, je v njej raztopil
še nekaj cianidnega praška in tekočino zlil po grlu.
Bistrega Sergeja sta v šoli najbolj zanimali kemija in biologija, zmagal je na vseh šolskih in medšolskih
tekmovanjih, sprejeli pa so ga kar na dve univerzi, med drugim tudi na študij medicine. Toda
namesto da bi odkril eliksir nesmrtnosti, je odkril eliksir smrtnosti. Umrl je v krčih in nezavestni

komi, ki jim je sledila. Sergejev oče je svojega sina označil za nadarjenega kemika, ki je umrl v
dobro znanosti.
Imaš kaj drobiža? (ZDA, 1996)
Gregoryja Roso iz Rhode Islanda so policisti zasačili med tatvino pri avtomatu za osvežilne pijače.
Gregory se je sumljivo motal okrog naprave, v tistem okrožju pa takšne kraje niso bile nič novega.
Sume policistov je petindvajsetletni Gregory dodatno potrdil tako, da je 400 dolarjev, s katerimi
naj bi poplačal kazen, stresel na mizo. Prinesel je izključno drobiž!

SVET BESED
Na svetu obstaja okrog 7.000 različnih jezikov, tekom človeške zgodovine pa je mnogo jezikov že
izginilo. Jezik je vedno zelo povezan s kulturo, miselnostjo in običaji nekega naroda ali skupine
ljudi, zato v različnih jezikih obstajajo najbolj neverjetne besede in zabavne fraze, ki si jih je izmislil
človek. V rubriki SVET BESED jih bomo redno predstavljali.
subarsorpok (Inuiti)
jesti ostanke drugih ljudi
pukau (Malezijci)
urok, ki ga uporabljajo vlomilci, da bodo ljudje, ki jih bodo prikrajšali za premoženje, med krajo
trdno spali
abbozare (Italijani)
pohlevno sprejeti situacijo, ki je neprijetna in neugodna
kahala (Arabci)
dolgočasna tečnoba v višku življenjske modrosti (kriza srednjih let)
ku'u imu kalua loa a lo'iki'i (Havajci)
moja dolga podzemna sušilnica ali z drugimi besedami grob
waham (Arabci)
hlastanje po hrani med nosečnostjo
geragai (Malezija)
trnek za lovljenje krokodilov
cazar (Španci)
namesto žoge brcniti igralca nasprotnega moštva
enfundarla (Španci)
pospraviti penis nazaj v spodnjice ali pospraviti meč nazaj v nožnico
mubshar (Iran, Perzija)
biti privzdignjen zaradi zelo dobrih novic

Ohrwurm (Nemci)
ušiv črv ali z drugimi besedami pesem oz. melodija, ki se prime med ljudmi ali pa ti v možganih
odzvanja še ure potem, ko si jo slišal
kapule (Havajci)
banana, ki visi, dokler ne počrni

ALI PREPOZNATE IZGOVOR?
Izgovori, ki jih morajo poslušati otroci in najstniki
V tej rubriki boste lahko trenirali svoje sposobnosti prepoznavanja takšnih in drugačnih laži ter
izgovorov. Tokrat vam predstavljamo izgovore in laži, ki jih otroci in najstniki nenehno poslušajo
s strani svojih staršev in učiteljev.
»Če boš priden/na,
boš dobil/a kužka.«
Pazljivo z besedami, kajti otroci si takšne obljube najraje zapomnijo. Ni nujno, da gre za kužka
ali kako drugo domačo žival, lahko gre za mobilni telefon, rolko ali kasneje za ferrarija. Kitajski
pregovor pravi: »Laž je slabša od zlomljene kosti,« zato je bolje nič obljubiti, kot pa otroku zlomiti
srce s prelomljeno obljubo.
»Zakaj ne moreš biti
tak/a kot on/a?«
Če so drugi otroci tako dobri, kako je potem mogoče, da imaš ti tako »slabega« otroka? Vsak otrok
je edinstven, drugačen in vsi delamo napake. Vsak otrok je za kaj nadarjen, zakaj ti je bolj všeč
nadarjenost drugih otrok kot pa nadarjenost tvojega otroka? Če se že odločiš za otroke, ne bodi
pristranski, drugače boš moral nenehno ponavljati vprašanje ...
»Če bi on skočil v reko,
bi skočil tudi ti.«
Mogoče, ampak resnici na ljubo je zelo pomembno, da mladi posnemajo vrstnike, saj se le tako
učijo skladno s svojim hitrim razvojem.
»Tole ne bo nič bolelo.«
Mladi, kadar slišite podoben stavek, se pripravite na bolečino prve kategorije.
»Počakaj, da dobiš otroke,
potem boš razumel ...«
Ja, razumeli bodo, ampak do takrat bo preteklo še nekaj vode in tvoj otrok zagotovo ne bo taka
tečnoba, kot si ti. Poleg tega se bo lahko zgodilo, da nikoli ne bo imel otrok in tudi nikoli ne bo
»razumel«.
»Pozabil si torej iti v trgovino,
nisi pa pozabil na nogomet?
Naslednjič bom jaz pozabil/a narediti večerjo.«
Ljudje smo dandanes itak predebeli in morda ni nič narobe, če si otrok namesto dodatnega obroka
privošči nekaj rekreacije.

»Če boš vzel/a avto,
natankaj bencin in preveri olje.«
Zakaj le, če pa boš to naredil ti? Avto je treba pregledati, ko se pokvari ali pa ko nastopi čas za redni
servis. Bolje bo, če vaš najstnik avto proda in gre z denarjem na počitnice v Avstralijo. No, tega ne
vzemite resno :)
MOJI DOŽIVLJAJI
Gorazd Mevlja
Zima! Juhu! Čas bahanja s smučmi. Takoj na Pohorje zeleno! Belo pravzaprav. Že brusim
robnike, mažem drsne ploskve, še kapljico olja v vezi, prah s smučarskih čevljev in hajd na
hrib. Gora ni nora, pa kaj bi zdaj to. Kakšen prekrasen razgled se odpira z Bellevueja, mesto
se še skriva v meglicah, tukaj pa takšno sonce, brez oblačka.
Koga vidim! Sklanja se, spenja si čevlje in stopa na smuči, deklica mojega srca, ureja se za
smuko, prvo petletko bova proslavljala tridesetega februarja, toliko časa ji namreč že dvorim,
izmika se mojim limanicam. Ideja! »Hojla, mlada gospodična, imam predlog: kaj če bi se
spustila v dolino, prvi pa za nagrado pove vic!« »Lahko, le bojim se, da te bom predolgo
čakala!« Mucka ne ve, da sem paral sneg pohorskih strmin, ko se še niti rodila ni, niti v park
še ni hodila z očetom, da bi lahko potem odšla domov že z mamo. Zdaj ji bom pokazal, kdo
je njen Krjavelj, grča smučarska. »Pripravljena? Smuk!« Se že peljeva, stojim na levi nogi, roki
imam pod glavo, pretvarjam se, da spim, moja miška pa se poganja na vso moč. Bejbika je
mimo, zavijam h Gradisu, bolj strmo, z višjo hitrostjo bom pridrvel na Habakuk.
Kateri vic naj ji povem? Seveda, tistega, malo ga bom prikrojil njej, kako ji njen fant kupuje
nedrček, tisti bo pravšnji, hihi! Prodajalka ga vpraša, katero velikost potrebuje. Ne vem, odvrne
on. To pa bi že morali vedeti, morda je velikost sliv ustrezna? Ne. Jabolk morda? Ne. Melon
morebiti celo? Ne. Ja za božjo voljo, čemu je pa potem podobno? Veste, takole, približno kot
… kot … kompot! Joj, kako se bo šele moja rožica smejala, če meni že zdaj tečejo solze od
smeha! Habakuk, kar po sredini, že veslam, sssk, sssk, sssk, cak, nogi skupaj, vlit s smučmi,
kakšna eleganca, kakšen stil! Luka. »Kelnarca, prinesi mi hitro črno taco, dirkam, mudi se
mi!« Kar na smučeh, stoje srkam srčno moč. Aaaaa, kako paše, črnička, moje miške še ni na
obzorju, le kje je zašla, najbrž se je zamazala in ji smuči pikajo, nič, takoj naprej, dolgi zavoji,
levo na Čopko, bolj turistično, časa na pretek. Elegantno po robovih, hop, hop, malo v prežo,
ne lovsko, smukaško, izboljšujem aerodinamičnost, hitrost narašča, na desni rob, h gozdu,
senca, boljši sneg, kaj tam štrli, Jezus, ojej, nič ne vidim, vse je belo, nekaj hrešči, nekaj se
lomi, kot da bi me šibale veje, kaj je tukaj grmovje, zaustavljam se, snežni prah se polega,
končno, pogled se bistri. Kje pa sem? Smučki imam prekrižani, nogi, jasno, tudi. Spredaj,
med smučmi, raste drevo, zadaj, med smučmi, prav tako. Levo, tik ob ramenu, mlada debelca,
desno tudi, le kdo jih je zasadil tako na gosto? Ne morem počepniti, koleni sta prekrižani,
ne morem izvleči palic, da bi si z njima odprl vezi, prečvrsto sta se zagozdili, nič ne morem
narediti. »Na pomoč, dobri ljudje, rešite me, meni se mudi, povedati moram vic!« Nič. Kričim,
rjovem, pomagajte! Brlizgam na prste, vreščim. Kaj me nihče ne sliši? Usmilite se, rešite moj
vic! Končno! Brhki mladenki, moji dobri vili, se prebijata k meni skozi goščo. »Kako vam je
pa to uspelo?« »Nič me ne sprašujta, rešiteljici moji, snemita mi lisice prosim, če izgubim
stavo, adijo vic.« »Kakšen vic?« »Ne zdaj, najbrž bi me kar pustili tukaj, če ga povem, spodaj si
naročita kuhano vino, takoj se vama bom pridružil, pohiteti moram, čas je zlato!« Poganjam
kar se le da, še dva stebra, pa sem na cilju. Kje je moja mala? Ni je videti. Hvala bogu, slišala
ga bo, moj vic, hihi!
»Mali!« Kdo me kliče? Kaj? Tam, na smučeh leži moj bonbonček, sonči se. »Kje hodiš,
medvedek, mene je sonce že ožgalo, in zakaj imaš smrekovo vejico za ovratnikom?« »Saj mi

ne boš verjela, tam, pri tretjem stebru …« »Vem, vem, vsak izgovor je dober. Poslušaj, kupuje
takole deklica tvojih sanj kondom zate. In jo vpraša prodajalka: »Katero velikost pa potrebuje
vaš najdražji?«
aforizmi
Uroš Vošnjak
Med odvetniki je mnogo takšnih, ki so študirali luknje v zakonih.
***
Dobil sem tožbo. In izgubil živce.
***
Človek je edino bitje, ki zna živeti brezglavo.
***
Še največji stiskač bo na koncu plačal!
***
Toliko je nazdravljal, da je ostal brez zdravja.
***
Danes ni zdravo biti na bolniški.
***
Izdalo ga je srce. Čeprav ga nikoli ni imel.
aforizmi
Janja Vidmar
Tudi politika je bila dama, preden so moški planili po njej.
***
Zakaj nima klečeplaznež nikdar oguljenih kolen?
***
Prepričani, da se svet vrti okrog nas, skromno propadamo ob strani.
***
Pometli smo pred svojim pragom in zdaj se dušimo v smradu.
***
Tudi vegetarijanke, ki hodijo s kurami spat, se včasih zbudijo z jajci med nogami.
***
Poštenjakov je v naši državi vse manj. Kar jih je ostalo, pa so zelo dragi.
***
Kovačeva kobila je zmeraj bosa, ker ji ni treba delati.

aforizmi
Žarko Petan
Kolega in tovariš Mitja Rotovnik je bil eden redkih komunistov, ki sem mu zaupal.
***
Oblastniki so v komunizmu vladali s strahom, v demokraciji si pomagajo z lažmi.
***
Če ministrica Kresalova ne ukazuje policajem, kaj sicer dela?

***
Kdor je dobro živel, bo težko umrl.
***
Molči, če te vprašajo; kadar te vprašajo, odkimaj.
***
Verjeli so mu, dokler je bil na oblasti.
***
Čim krajši je aforizem, tem večkrat ga morate prebrati.
aforizmi
Milan Fridauer - Fredi
Kdo bo sešil Vidku srajčico, ko bo odpuščena zadnja slovenska šivilja?!?
***
Dokler za druge garaš kot črna živina, si osel. Ko nehaš biti osel, postaneš črna ovca.
***
Delavcem, ki vlečejo podjetje iz blata, pomagajo menedžerji tako, da jih vlečejo za nos(ove).
***
Idealisti se zaljubljajo na lepe oči, realisti na lepe noči.
***
Če je zakonodaja ohlapna, nič ne pomagajo še tako tesne lisice.
***
Žensko razmišljanje: »Če hudič v sili še muhe žre, ni vrag, da mož ne bi (po)žrl mojih modnih
muh!«
***
Američani po svetu širijo fast food strežbo po življenju.
Teža argumentov
Uroš Vošnjak
Argument je dokazni razlog. Kar drži vsaj dotlej, dokler se ne spustimo v ugotavljanje njegove
teže.
Patrie so, na primer, težki argumenti. Stežka bi se uprli njihovi masi, zato toliko lažje sprejemamo
dejstvo, da bomo zanje odšteli ogromno denarja. Nekoliko lažji je bil falcon. Zaradi česar so ga s
svojo težo dodatno obremenili ranjenci.
Obstajajo tudi lahki argumenti. Celo plehki. Ko, na primer, ministrici za visoko šolstvo iz prejšnje
vlade očitaš le diplomo, in njeni takšnemu argumentu nasprotujejo, kasneje pa se situacija obrne.
Ko isto mesto nastopi minister. Iz nove vlade. Prav tako le z diplomo.
So, kakopak, tudi argumenti brez sleherne teže. Navidezno vsaj. Takšnih je v parlamentu vsaj
polovica. Plitkih in cenenih. A gre njihove besede vrednotiti skozi drugačne vatle. Plačani so toliko,
da nikjer drugje niti polovice ne bi zaslužili. Teža tega argumenta pa je neznosna. Na plečih raje.
Ki je, navadno, brez argumentov. Vsaj dobro plačanih.
So tudi krožni argumenti. To so tisti, ki jih uporabljata oba politična pola takrat, kadar sta
najpametnejša. V opoziciji. In brez kakršne koli odgovornosti solita nasprotni strani pamet. Da bi
se kasneje, če je volilni izid naklonjen, znašla v vlogi bedaka.
Argumenti so torej relativen pojem. Zlasti v politiki. Kjer bi mnogokrat lahko argumentirano rekli,
da nimajo pojma! In bi se na osnovi tega dalo sklepati, da je brezveznost sama po sebi zadosten
argument za to, da nekdo zasede položaj. Da nam z lahkoto zateži!

Čudesa za v nebesa ...
Uroš Vošnjak
Bilo je nekoč ... Tako se začenja večina pravljic, ki so sicer navadne izmišljotine na trhlih nogah!
Zato ni primerno, ko bi tako začeli zgodbo o uspehu, ki si jo od vlade do vlade lastijo naši politiki
in se noče niti upehati, kaj šele – nehati. Ne glede na vse, s čimer se srečujemo navadni smrtniki,
ko se iz dneva v dan vse manj uspešno prebijamo skozi življenje ...
Začelo se je z – dopustom! Pravzaprav nekaj dni pred odhodom na morje, kjer nas je čakalo
rezervirano stanovanje. Z ženo nimava takšnih prejemkov, da bi družino peljala v hotel. Torej,
nekaj dni pred odhodom me je poklical šef. Da je izjemno zadovoljen z mano, ker sem vesten,
zanesljiv in kaj vem kakšen še, a da je recesija tudi v njegovem podjetju zamešala štrene, pa si
ne moremo več privoščiti vsega, kar bi si sicer želeli. Tiho sem ga poslušal ter mu sem ter tja
prikimal, meneč, da možakar govori o materialnih stroških. Recimo o tem, da v službi ne bomo
več opravljati veliko potrebo, ker je papir drag, pa voda in milo. Da bomo omejili telefonske
pogovore, ukinili čas in nadomestilo za malico ... Na vse sem bil pripravljen, saj varčevanje
štejem kot samoumeven odziv na nastale razmere. Na vse, zares. No, le na tisto ne, kar sem
zaslišal na koncu. Ko me je pričel z ljubeznivim nasmehom trepljati po ramenu in mi povedal, da
sem – odpuščen!
Kljub temu smo šli na dopust. Polovica ga je bila že tako plačana, hkrati pa so bili moji živci
zrahljani in potrebni odmora. Že trideset let hodimo v isti kraj, neposredno ob čudovitem
morju. Vselej smo bili izjemno sprejeti in smo se težkih src vračali domov, saj smo se med
ljubeznivimi ljudmi počutili kot v raju. A tokrat ni bilo tako. Že prvi dan je naš avto končal v
morju, rohneča skupina, ki mu je pomagala na mokro, pa je krilila z rokami, tuleč da-ti-gaturim-slovenac-tebi-i-tvojoj-vladi ... Vesel sem bil, da smo odnesli celo kožo. Ko ne bi bilo
nekega starčka, ki sem ga že od prej poznal, bi se vse skupaj utegnilo končati precej slabše. Ta
nam je tudi pomagal naslednjega dne mobiliziral traktorista in dva vaščana, da smo vozilo zvlekli
na plano. Vse je bilo mokro in potolčeno!
Za zasilno usposobitev vozila sem odštel ves denar, ki je bil namenjen oddihu. Še dvigniti sem
moral s knjižice, da smo se lahko odpravili domov. Po hitrem postopku in v strahu. Vedoč, da
nas ob moji brezposelnosti in propadlem dopustovanju čaka še – popravilo avtomobila. Že
pogled nanj je zadoščal za oceno, da bo stalo celo premoženje ...
Domov smo prispeli v poznih večernih urah. Avto je namreč še nekako zdržal do Izole, tam pa
smo morali aktivirati vlečno službo, ki mi je vleko dobro zaračunala. Da sem razjarjen vstopil v
stanovanje. Sesedel sem se v naslonjač, medtem ko mi je sin prinesel steklenico hladnega piva,
hči pa je vklopila televizor. In to ravno med poročili ...
Nekaj so govorili o uspešnem boju zoper recesijo. O protiukrepih in sprejemljivem odstotku
brezposelnih. Pa o tem, da v zdravstvu ni takšnih težav, kakor želijo nekateri predstaviti. In
kaj vem še o čem. Poslušal sem z enim ušesom in si mislil svoje. Morda bi pri tem tudi ostalo,
ko ne bi voditeljica začela brati o vidnem napredku pri reševanju mejnega vprašanja ... Tedaj
sem izgubil še tisti kanček nadzora nad samim seboj in komajda odprto steklenico z vso močjo
zabrisal naravnost v ekran!
Sedaj moram na popravilo odnesti televizor. Pa nimam s čim. Nositi in plačati. In se tolažim
s preklinjanjem teh naših pravljičarjev, medtem ko čakam na čudeže, ki mi bodo, vsaj za silo,
pričarali nebesa ...

šala
NE POZABI BREZROKAVNIKA
Štirje poročeni možje se odpravijo na ribičijo in prvi ribič se med lovljenjem izpove: »Niti sanja se
vam ne, kaj sem ji moral obljubiti, da sem šel lahko z vami na ribolov. Naslednji vikend bom moral
prebeliti celo stanovanje.«
Drugi ribič je potarnal: »To ni nič! Jaz sem moral svoji obljubiti, da bom razširil bazen na vrtu.«
Tretji ju zavrne: »Ah, blagor vama! Jaz sem moral svoji ženi obljubiti, da bom obnovil celo kuhinjo.
To bom delal vse poletje.«
Ribarili so naprej in kmalu ugotovili, da četrti ribič ni prav nič pojamral. Eden ga je vprašal: »Ti pa
nič ne stokaš. Ali ti ni naložila nobenega dela, da si lahko z nami tukaj?«
Četrti ribič jim razloži: »Uro sem naravnal na pol šesto zjutraj. Ko je začela zvoniti, sem ženo
dregnil in jo vprašal: 'Ribarjenje ali seks?' Odgovorila mi je: 'Ne pozabi brezrokavnika.'«
PANKOVSKA SATIRA ZMELKOOW
Skupina Zmelkoow je slovenska pop/rock skupina s Primorske, ki je v zadnjih petnajstih letih
izdala serijo albumov z značilnim zmelkoowskim humorjem. Njihova največja uspešnica do
današnjih dni je pesem Bit.
Na področju glasbenih besedil so Zmelkoow oziroma njihov pevec in tekstopisec Goga Sedmak
brez dvoma ena najmočnejših skupin v Sloveniji. Zaradi pankovske vulgarnosti, ki je v njihovem
miljeju pač obvezna, so zadnja leta na radijskih postajah prezrti po krivici, čeprav lahko rečemo,
da se je njihova Bit že zdavnaj preselila med slovenske evergrine. Njihova zajebantska drža, ki jo
že več kot petnajst let briljantno udejanjajo tudi na spletni strani www.zmelkoow.net, je morda
najbolj izčiščena na albumu Dej, nosorog, pazi kam stopaš, od koder smo vzeli tudi besedilo pesmi
Plažna reportaža na sosednji strani. Na ovitkih albumov in na spletni strani najdete nepreštete
grafične in slikovne dokaze, da Zmelkoow svoje glasbeno poslanstvo neposredno vežejo na humor
in na sodoben način – in vedno nekoliko pred časom – nastavljajo družbi ogledalo.
SVETOVALNA SLUŽBA ZMELKOOW
Tema: Pecanje v družbi Jana Plestenjaka
Mnenje: Jast grem vedno na drink u tisti lokal od Plestenjaka, ker se tam zbira ful dobrih bejb. In
tako malo pecam z očmi in dajem znake, ampak mene niti ne opazijo. Samo čakajo da pride Jan.
Ko pride Jan pa je sploh pizdarija. Se obnašajo, kot da sem zrak. Kaj naj naredim, da ne bom vedno
v senci? Rajko.
Odgovor: Ker ne moreš biti lepši od Jana, predlagamo, da se narediš dovolj grdega in drugače
opaznega. Npr. probaj pred vstopom v lokal stopiti na svežo pasjo t. i. protipehotno mino, ali pa
se nabaši česna in šnopsa in v lokalu glasno rigaj. Zagotavljamo ti, da boš deležen marsikaterega
pogleda mičnih mladenk. Morebiti bodo ti sprva zgroženi, vendar boš, ko se privadijo, vsaj opažen,
kar je prvi in nujen korak na poti do ženskega srca.
***
Tema: Življenjska dilema
Mnenje: Imam sledeči problem: rad bi obogatel čez noč, zraven pa spal vsaj 10 ur. Kako naj to
izvedem?
Odgovor: To je pa res enostaven odgovor. Spi čez dan. Poleti od 6 zjutraj do 16 ure, pozimi pa od
7 do 15 ure. Sanjaj sanje.

VICI BRALCEV
VELJAKI NA RIBOLOVU
Pahor, Janša in Jelinčič grejo skupaj ribarit, in ko eden ujame zlato ribico, jim ta reče: »Fantje, če
me izpustite, bom vsakemu izpolnila po eno željo.«
Pahor reče: »Moja želja je, da bi vsi Slovenci zaobjeli moderno, nenasilno različico komunizma.«
V tistem trenutku vsa slovenska populacija postane svobodomiselna.
Nato reče Janša: »Moja želja je, da bi vsi Slovenci v svoja srca sprejeli Jezusov nauk.«
Nemudoma postanejo Slovenci solidarni, strpni, pa tudi globoko poduhovljeni.
Ribica se obrne k Jelinčiču in ga vpraša: »No, bo kaj s tvojo željo?«
Jelinčič odvrne: »Tukaj ni več nobenih normalnih ljudi, ki bi se jim splačalo vladati. Poiskal bom
kakšno bolj zarukano nacijo.«
PISAVA
Katarina Kresal se zbudi v lepo jutro po snežnem metežu. Ozre se z balkona, ko v snegu zagleda z
urinom napisan stavek: »Katarina je kurba.« Pokliče svojega prijatelja, šefa policije, in mu naroči,
naj poišče storilca.
Policisti vzamejo vzorec urina in naredijo fotografijo stavka, napisanega v snegu.
Čez štirinajst dni Katarino pokliče šef policije in ji reče: »Imam eno dobro in eno slabo novico.
Katero bi rada najprej slišala?«
Katarina reče: »Dobro, seveda.«
»Dobra novica je ta, da je urin 100 % od Branka Grimsa.«
»In slaba?« jo še zanima.
»Slaba pa je ta, da je pisava nedvomno od Marlenne, tvoje prijateljice iz Sester.«
SKOKI V VODO
Bogdan Barovič, Matej Lahovnik in Franc Križanič so tekmovali, kdo lepše skoči v bazen. Najprej
se z odskočne deske požene Bogdan Barovič. Uspe mu zelo lep skok, tako da iz vode špricneta
samo dve kapljici.
Za njim skoči sloki gospodarski minister Lahovnik, ob njegovem skoku pa iz vode špricne ena
sama kaplja.
Kot tretji skoči finančni minister Križanič, ampak sodnik s skokom ni zadovoljen: »Prosimo
gospoda Križaniča, da skok ponovi!«
Minister se znova vzpne po stopnicah do odskočne deske in ponovi skok.
Sodnik je spet nezadovoljen: »Prosimo gospoda Križaniča, da neha skakati mimo bazena.«
NA JANKOVIĆEVEM STADIONU
Kučan se pojavi na Jankovićevem stadionu na otvoritveni prijateljski tekmi med Slovenijo in
Hrvaško. Sedež je dobil v spodnjem delu častne lože, tako da so bili pred njim navadni navijači, ki
so burno navijali in vzklikali: »Kdor ne skače, ni Slovenc!«
»Že res,« je rekel Kučan Štefki, in tudi sam začel poskakovati, »ampak tukaj bolj drži tisto, da kdor
ne skače, nič ne vidi.«
DELO V PARLAMENTU
V slovenskem parlamentu zazvoni telefon.
Oglasi se pleskar, ki ureja sejno sobo: »Danes ni nikogar, danes delamo!«

NA DOPUSTU PA ŽE NE BOM DELALA
Lucija Ćirović
Na moje presenečenje so me pred dnevi povabili k pisanju kolumne za Humornik. Moja prva
misel je bila: »Ja, seveda!« Prvi je sledila druga misel: »O, madona, kako se pa sploh to dela?!« In
tretja misel: »Tekst mora biti napisan do konca julija??? Kdo pa sploh izdaja revije sredi poletja in
dopustov?« Četrte, pete in vseh nadaljnjih misli ne bom naštevala, ker je šlo predvsem za kletvice.
Potem sem se usedla za računalnik in ... sedela. Pojma nisem imela, o čem naj pisem, poleg tega
sem vse želela napisati kar se da hitro! Mudilo se mi je namreč, ker sem se morala spakirati za
dopust. Kanarski otoki ... ahhh ... to bo tako fajn ... morje, sonce, počitek ... ZBERI SE! Sem si rekla.
Zavedala sem se, da če teksta ne napišem do ponedeljka, bom morala delati na dopustu, in to je
nekaj, česar si NE želim in si tudi NE bom dovolila!!!
No, in zdaj pišem tole na javnem internetu na Kanarskih otokih. Okrog mene so avtomati, iz
katerih se sliši streljanje, kričanje, 'zboing!', eksplozije, cviljenje zavor, 'uiu-uiu!!', glasba, vse se
bliska ... Strašno miren kotiček sem našla, moram priznat. Pisanje mi še bolj olajšuje tipkovnica, ki
je španska, brez sičnikov in šumnikov, zato tipke blokirajo in je treba R pritisnit večkrat, da sploh
prime. Med programi sploh ni Worda, ura v računalniku pa mi odšteva čas: še 44 minut. In jaz se
moram zbrati in napisati kolumno. Juhu!
Že ime je čudno... 'kolumna'. Pri roki nimam slovarja, ki bi mi povedal, kaj točno to sploh je, zato si
bom besedo prevedla sama. Kolumna se mi sliši kot nekaj, kar je povezano s kolesom, v ribniščini
se mu namreč reče 'kolu'. S kolesi imam slabe izkušnje: če mi ga že niso ukradli, sem pa padla z
njega. Hm ... Kolumna me kot beseda asociira še na Krištofa Kolumba. Bo moja kolumna novo
odkritje zame? Za bralce?
Ravnokar je nekdo začel igrati slot machine levo od mene. Tega zvoka ne bi v življenju nikdar
pogrešala, se posebej ne zdaj ... ZBERI SE! Aha, že vem! Za prvič je morda najbolje, da se sploh
predstavim. Ime mi je Lucija in kjer se trenutno nahajam, mi rečejo Lucia. Lucija je lepo in
pomembno ime, saj se po meni imenuje celo kraj! To sem izvedela, ko sem na neki zabavi srečala
fajn fanta in pristopila k njemu. Počasi sem se mu bližala ... Bil je lep in postaven, temni lasje so
mu prekrivali oči. Vse skupaj se je zdelo kot v počasnem posnetku ... veter v mojih laseh, prameni
mi vihrajo, njegove oči se svetijo, jaz se mu bližam ... In ko sem bila že čisto blizu njega, sva se
spogledala, jaz sem počasi iztegnila svojo dlan proti njemu in mu rekla z najbolj šarmantnim
glasom, kar ga premorem: »Živjo, jaz sem Lucija.«
Njegova dlan se je dotaknila moje dlani, pogledal me je v oči in dejal: »Živjo! Jst sm pa Portorož!«
Počasnega posnetka je bilo s tem seveda konec in v glavi sem zaslišala zvok plošče, ki je pravkar
zaribala. Podoben zvok, kot ga proizvaja igralni avtomat na moji desni (pošasti na vesoljski ladji se
bojujejo, ena drugi lomijo dele telesa in ostali inventar okoli sebe. Tipična igrica za otroke).
Žejna sem, prileglo bi se mi eno pivce. ZBERI SE! Ura kaže še 15 minut! @#!!%&#@?!&!!!# (španske
kletvice). Naj torej končam tole samopredstavitev ... Pišem se Ćirović ... No, in spet smo tam! Že
tako nikoli ne morem dopovedati raznim uradnikom, da moj priimek vsebuje dva mehka ć-ja in
ne dveh trdih ali pa enega trdega in enega mehkega. Le kako naj sedaj to razložim vam?!?! Pa naj
rečejo, da nas nova tehnologija združuje, nas povezuje in nas dela bolj pismene! Kakorkoli že ...
veselim se pisanja tele kolumne in upam, da boste tega veseli tudi vi, dragi bralci. Joj, se tri minute!
Zdaj pa hitro na sonce, zrak, pivce ali pa sok. Pa ne pozabite vzeti s seboj Humornika! Ufff!
(Lucija Ćirović je diplomirana pedagoginja, sicer pa dramska igralka, specializirana za humorne
vloge. Nastopala je v televizijskih nanizankah in gledaliških predstavah, ukvarja pa se tudi s standup komedijo. Ta kolumna je njena prva.)

PROTISLOVJA
– Zakaj te zdravnik vpraša po imenu?
– Če kruh vedno pade na namazano stran in če se mačka vedno ujame na noge, bi potem lebdela,
če bi mački na noge privezal kruh, namazan na spodnji strani?
– Zakaj McDonald's ne prodaja hot dogov?
– Če bi skopal luknjo na drugo stran sveta in skočil vanjo, bi se zaradi gravitacije ustavil v središču
Zemlje?
– Ali lahko tudi ponoči sanjariš?
– So žitni krogi lahko tudi kvadratni?
– Zakaj ribe ne pomrejo, ko strela udari v morje?
– Ali se židovski vampirji bojijo križa ali Davidove zvezde?
– Ali zehaš tudi ko spiš?
– V kateri razvojni točki si je človek začel brisati rit?
– Lahko jočeš pod vodo?
– Koliko moraš biti star, da se smatra, da si umrl naravne smrti?
ROBIN WILLIAMS V ŽIVO Z BROADWAYJA
športni odlomki
Kolesarstvo
Moj prijatelj Lance Armstrong prav zdajle dirka na francoskem Touru. In Francozi se vsako leto
pritožujejo, češ da on uporablja kemijo. Seveda jo – kemoterapijo, banditi! In ima samo en testis,
zaradi česar je bolj aerodinamičen. Pa si še vi odrežite testis in bodite hitrejši. Dajmo, ne bojte se!
Nogomet in hokej
Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Ameriki končno uspelo. Bili smo celo šestnajsti! Ne sodimo
več v kategorijo za Specialno olimpijado. Ko so v preteklosti videli, da prihajamo na igrišče, so
rekli, dajmo jim žogo, naj se igrajo, nimajo pojma. »O, hvala za žogo, imam žogo, brcam žogo!«
Pri Brazilcih gre to drugače: »Ko pridem do žoge, nihče ne poda in ne zabije lepše od mene.«
Nogomet je še kar prijazen šport, pasivno agresiven: »Kaj!? Nisem kriv, zakaj me tako gledate?«
Ni tako kot pri hokeju, ko k tebi pridrsa orjak s palico in bum!: »Razbil te bom.«
Zato Španci nimajo hokejskega moštva. Ko belec vzame palico in reče: »Ejga, mamin sine, razbil
te bom ko vazo ...«, Španec reče: »Ej, Freddie Krueger, snemi to srhljivo masko!«
Nogometaši včasih počnejo najbolj nenavadne reči. Padejo in se pretvarjajo, da jih je nekdo ubil.
Ali pa, da so oslepeli.
»Aja, a nikogar ni bilo ob meni? No, potem je pa vse v redu.«
Dopinški škandali
Na olimpijadi se vedno zgodi kak velik dopinški škandal. Letos so nekega španskega tekača na
smučeh obtožili, da je jemal poživila. Slonje hormone za rast. Po drugi strani pa jim je čisto vseeno
za deskarje na snegu: »Fantje, kar dričajte se, vi samo uživajte ...«

HUMOR PO NAROČILU
Branko Gradišnik
Viktor Česen iz Kurje vasi sprašuje, »kakšne učinke ima na slovenski značaj dejstvo, da smo
država z največ traktorji na prebivalca«. (Vprašanja pošiljajte na info@humornik.si.)
O SLOVENSKIH TRAKTORJIH
Mislim, da število ne vpliva na naš značaj – da je ravno obratno.
Imamo jih res največ na svetu, 120.000, od tega 30.000 neregistriranih.
A to število se zdi celo skromno glede na življenjski cilj vsakega slovenskega moškega: imeti čim
večji štirikolesnik z motorjem, ki čim več požre. Da torej meščani namesto traktorjev tipa Fendt
936 (višina 3,5 m, 366 konjskih moči) še vedno kupujejo SUV-e, si je mogoče pojasniti edinole z
domnevo, da jih je strah, da bi jih kdo imel za kmete.
Pri slednjih gre pa za golo matematiko. V Sloveniji je kar 76.000 kmetij. »Tujega nočemo, svojega
ne damo.« Zato se kmetije ne združujejo in jih imamo 15.000 več kot v npr. Angliji.
Tako ima zdaj vsak slovenski kmet v povprečju po 1,4 registriranega, 19,8 let starega traktorja, ki
ga vozi borih 280 ur na leto. Vsem skupaj se posreči iztrebiti po 16,8 ljudi na milijon prebivalcev
(v Nemčiji le po 0,7, a Nemčija je že od leta 1945 pacificirana).
Zgledov traktorskih nesreč ne bom navajal, ker (sploh za žalujoče ostale) niso komični. Kaže pa,
da traktoristi občasno trpijo za nekakšnim besnilom, ki jih dela neobčutljive za nevarnost.
Zdi se mi, da se odgovor skriva v anekdoti, ki jo je v zaupni družbi včasih pravil moj rajnki oče.
Je iz časa, ko so bili traktorji še zadružni. Zaslužila bi si roman, ker pa ni prostora, bom zapisal le
obnovo:
Neki mladenič si je silno želel objave svojih pesmi o »velikem črnem žrebcu«. Pa ni šlo, kajti
njegovemu očetu, ki je bil nekakšen kmetijski komisar ali sekretar, se je zdelo politično neprimerno,
da bi v času industrializacije kdo pisal o konjih. Pritiskal je na ubogega sina, da je ta nazadnje
napisal pesnitev Junaški traktor, v 999 verzih. In ta je prišla do mojega očeta, ki je bil urednik pri
DZS.
Ko je pesnitev izšla, se je izkazalo, da je ni bil nihče prebral. (Zakaj tudi, ko pa je bil ukaz, da se itak
objavi?) A vrli traktor se je v zadnji kitici pokvaril in ga je na odpad odvlekel »veliki črni žrebec«.
Obveljalo je, da gre za sabotažo »ta črnih« – se pravi »ta belih« – in mojega očeta so vrgli iz
službe, hkrati pa udarili še po njegovih prijateljih. Tudi Kocbek jih je takrat skupil, ker so mu našli
v Strahu in pogumu »Črno orhidejo«.
Mladi pesnik je, kot se je izkazalo, še pred objavo pobegnil v Ameriko. »Črni žrebci« so mu bili
očitno več od zgolj simbola: postal je gejevski aktivist v Harlemu.
»Njegov oče je izgubil precej perja« – je pravil moj oče – »,a se je še nadejal ponovnega vzpona,
čeprav je ostal čisto sam – žena se ga je odrekla. Začel je torej pisati traktorske pesmi. Par klinov je
tako preplezal, vendar je imel eno samo pravo rimo, saj veste, traktor-faktor, pa še ta ni bila dobra,
ker je boljše dejavnik. A so mu kar objavljali. Enkrat pa se mu je zapisala rima traktor-reaktor in ta
ga je pokopala. Rekli so, da se zavzema za 'reakcijo', in ga poslali v Prekmurje. A vsaka reč za kaj
prav pride. Poročil se je tam z mlado zadružnico – in še danes ne piše več pesmi, če je še živ.«
Dejstvo, da sta oče in sin pesnikovanje opustila, potem ko sta uredila svoje spolno življenje, po
mojem nakazuje, da so bili njuni žrebci in traktorji sublimacija seksualnega prikrajšanja. No,
nepoetični kapitalizem pa sublimacijo materializira v konkretne traktorje (konje je medtem žal
povozil asfalt).
Brezumne nesreče so torej posledica spolne sle, ki frustrirane slovenske kmete žene, da se brezglavo
petelinijo.
Slovenska država je sicer vsemogočna in bi lahko moškim prepovedala vožnjo s traktorji.
Res pa je, da bo teh vozil potem še več, kajti traktor ni pravzaprav nič drugega kot multipraktik
s posebno velikimi priključki. In kaj bi lahko slovensko žensko, ki se drži čim dlje od dedca,

razveselilo bolj od paličnega mešalca s 366 konji?
(Branko Gradišnik je pisatelj, prevajalec, kolumnist, humorist, psihološki svetovalec in nasploh
vseznalec. Pri nas bo odgovarjal na vsakršna vprašanja bralcev.)
POZOR – ODRASLI MOŽJE NA PARKETU
Pred evropskim prvenstvom v košarki
Žiga Valetič
V septembru se bo na Poljskem posrečil pomemben mednarodni turnir, na katerem se bo 16 ekip
ali nekaj več kot 200 odraslih moških močno potilo, ko bodo tekali za ravno prav napihnjeno žogo.
Glede tega, da so ti moški res odrasli, se verjetno ni treba pogajati, saj bi glede na njihovo višino
takšnega pomisleka nihče ne smel gojiti, mar ne? Njihove visokosti ...
Toda najprej se za trenutek ustavimo ob številkah. 200 možakarjev bo deležnih pretežno vse
športne pozornosti, kar jo Stara celina premore in čeprav se »200« sliši veliko, je za pomp, ki se bo
zvrtel okrog njih, v resnici malo. (Zadnjič je 200 nekristjanov umrlo med napadom v Gazi, pa je
bila novica na televiziji samo eno popoldne.)
Pičlih 200 evrov bo stal tudi ogled prve tekme za tistega, ki bo želel videti katerega od gladiatorskih
spopadov pod obroči, pri čemer je v ceno vključen avtobusni prevoz, dve nočitvi z zajtrkom,
orientacijski ogledi po programu, vstopnica 3. kategorije, organizacija in izvedba potovanja. In
da ne bo pomote – tem sodobnim gladiatorjem se godi bistveno bolje kot tistim iz rimskih časov:
vozijo se v luksuznih avtobusih in letalih, spijo v ekskluzivnih hotelih, zaslužijo za tristo navadnih
delavcev, novinarji jih obravnavajo kot gospodarje, medtem ko so jih Rimljani v areno metali kot
sužnje. In vse, kar morajo za to čaščenje narediti, je, da šlatajo in se pustijo pred televizijskimi
kamerami šlatati drugim odraslim gladiatorjem.
Slovenijo bo torej zastopalo 15 šlatajočih velikanov z gigantskimi šapami, ki bodo pozornost
odvzeli najrazličnejšim pomembnim vprašanjem: vprašanju upokojencev na primer, vprašanju
brezposelnih, ženskemu vprašanju itd. Izbrano vrsto, ki zna kar najbolje metati oranžno žogo
(nekateri celo proti košu), so poveljnik ekipe Jure Zdovc in njegovi pomočniki torej skrbno izbrali
po nekaterih ključnih kriterijih. Obnovimo jih.
Kandidat za metanje žoge v velikih dvoranah na Poljskem potemtakem ne sme ...
1. ... biti ženska. Ženske se gibljejo bistveno bolj okorno kakor moški in so absolutno prešibke, da bi
se pod košem teple z Matjažem Smodišem, ter absolutno preveč nežne, da bi prenašale holcerske
poglede Gorana Jagodnika. Zato so za ženske organizirani drugi turnirji in naj jih obiskuje, kdor
jih hoče.
2. ... biti majhen. Nizki ljudje sodijo v politiko, saj na televizijskem zaslonu Primož Brezec in Erazem
Lorbek pridobita enake razsežnosti kakor Zmago Jelinčič, Andrej Vizjak ali Franc Pukšič. Majhni
ljudje sodijo tudi v umetnost, kjer šteje domnevna veličina duha, kar pa je povsem v nasprotju z
veličino telesa, ki šteje v košarki.
3. ... biti star. Stari ljudje imajo sicer dovoljenje, da košarkarsko igro opazujejo, medtem ko jim
tapkanje z žogo zdravniki lahko srčno odsvetujejo. Pri razmigavanju očesnih mišic pred TVsprejemnikom se leva noga namreč ne bo poškodovala, tako kot se včasih zgodi Jaki Lakoviču,
prav tako se ne bo zvil palec desne noge, čemur je podvržen palec Boštjana Nachbarja, prav tako
se ne bo zvil gleženj, kot se dogaja Goranu Dragiču, da o kolenu Saša Ožbolta raje ne izgubljamo
besed.
4. ... biti nezaposlen. Bog ne daj, da bi bil košarkaš nezaposlen. To bi pomenilo, da zadnje leto
pred večtisočglavo množico fanatičnih (in tudi nekaterih kulturnih) navijačev ni tekel za orjaki
istega spola in jih otipaval po vsem telesu – od glave do pete – ter taistim orjakom pustil, da so
ga v protinapadu prešlatali po dolgem in počez. Biti nezaposlen bi pomenilo, da nisi vreden čisto

nič, kar je za košarkaša prava poguba! Samo če si veliko vreden, te bodo drugi visoko cenili ... Si
predstavljate, da bi Zdovc v ekipo povabil Bena Udriha in Sašo Vujačića, če bi bila tadva namesto
v NBA na zavodu za zaposlovanje?
Kakorkoli že. Naj naših petnajst odraslih moških enkrat za spremembo pokaže zrelost in naj se ne
ponovi tista arhetipska slovenska zgodba o najboljšem moštvu v Evropi, ki je najslabše upravičilo
pričakovanja navijačev. Da ne bomo na koncu rekli, da so spet igrali »ko babe«.

